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ִלְפֵני ְּכֶאֶלף ָׁשָנה, ָהיּו ׁשֹוְדֵדי ָים ַאְכָזִרִּיים ַהּתֹוְקִפים ְּבֵני ָאָדם 
ּוְסחֹורֹות ְּבֵלב ָים, ּתֹוָפָעה ְנפֹוָצה. ֵהם ָהיּו חֹוְטִפים ֶאת ַהּנֹוְסִעים, 

מֹוְכִרים אֹוָתם ַלֲעָבִדים ַּבּׁשּוק ּוִמְׁשַּתְּלִטים ַעל ְרכּוָׁשם ְּכִאּלּו ָזכּו ּבֹו 
ְּבֹיֶׁשר. 

ַּבְּתקּופֹות ָהֵהן, ִּבְמִדינֹות ַרּבֹות ִנְרְּדפּו ְיהּוִדים ִּביֵדי ַהִּׁשְלטֹונֹות 
ְוָהיּו ְנתּוִנים ְלַחְסָּדם ֶׁשל ַׁשִּליִטים רֹוָדִנים אֹו ַאְנֵׁשי ָּדת ׂשֹוְנֵאי 

ְיהּוִדים ְוַיֲהדּות ֶׁשֵהִסיתּו ַּגם ַׁשִּליִטים ֲהגּוִנים ְלַהִּטיל ַעל ַהְיהּוִדים 
ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ִמְּנֹׂשא ּוְלִעִּתים ַאף ְלָגְרָׁשם ִמֵּביָתם ּוֵמַאְרָצם. 

ַרִּבי ִנִּסים ֵמַאֶלְּכַסְנְדִרָּיה ֶׁשְּבִמְצַרִים ּוִבּתֹו ִּדיָנה ַהְּיתֹוָמה ֵמֵאם 
ָנְפלּו ָקְרָּבן ְלׁשֹוְדֵדי ָים ֶׁשָּכֵאֶּלה. ֵהם הּוְבלּו ְּבַעל ָּכְרָחם ְלַבְגָדד 
ֶׁשְּבָבֶבל )ִעיָרק ֶׁשל ָיֵמינּו( ְוָׁשם ִנְסֲחפּו ְלִתְסֹּבֶכת ֶׁשל ֵארּוִעים 

ְּבַחֵּייֶהם ָהִאִּׁשִּיים ּוְבַחֵּיי ַהְּקִהָּלה ַהְיהּוִדית ַהְּמקֹוִמית. ִּדיָנה 'ֻאְּמָצה' 
ִּביֵדי ִאיׁש ָּדת ֻמְסְלִמי ִקיצֹוִני ֶׁשָהָיה ְמֹקָרבֹו ֶׁשל ַהָּכאִליף ַהַּׁשִּליט, 

ָבר ַתח ּדָ ּפֶ



ְוָאִביָה ַרִּבי ִנִּסים ָעָׂשה ַמֲאָמִצים ַעל-ֱאנֹוִׁשִּיים ְּכֵדי ְלַׁשְחֵרר ֶאת ִּבּתֹו 
ְוַלֲהִׁשיָבּה ְלֵחיק ִמְׁשַּפְחָּתּה ְוַעָּמּה. ְּבַמְקִּביל, ִהְתַּגְּברּו ַהְּגֵזרֹות ֶנֶגד 

ְיהּוֵדי ַּבְגָדד.  

ָּבֶרַגע ַהּגֹוָרִלי, ְּכֶׁשִרֲחפּו ַסָּכַנת ֵּגרּוׁש ַעל ַהְּקִהָּלה ְוַסָּכַנת ָמֶות 
ַעל ָראֵׁשיֶהם ֶׁשל ַרִּבי ִנִּסים ּוִבּתֹו, ִהְתַהֵּפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְּבַהְׁשָּגָחה 

ְּפָרִטית ֻמְפָלָאה. 

ֶזהּו ִסּפּור ֲעִליָלִתי ְמַרֵּתק, ְּדָרַמת ֶמַתח עֹוֶצֶרת ְנִׁשיָמה, ִּגּלּוי 
ַמְפִעים ֶׁשל ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ַוֲעְרבּות ֲהָדִדית ּוְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַמַען 

ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים.

ִלְפֵני ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ֻּפְרַסם ַהִּסּפּור ָלִראׁשֹוָנה, 
ְּבֶהְמֵׁשִכים, ְּבִגְליֹונֹות 'ִׂשיחֹות ַלּנַֹער' ֶׁשָּיְצאּו ָלאֹור 

ְּבהֹוָרָאתֹו ּוְבִעּדּודֹו ֶׁשל ָהַרִּבי )ַּתַחת ַהּכֹוֶתֶרת 
'ַמְזִּכיָרתֹו ֶׁשל ַהָּכאִליף'(. ָּכֵעת ָּבא ּתֹוָרם ֶׁשל 

ַהְיָלִדים ְּבֵני ָיֵמינּו ֵלָהנֹות ֵמַהִּסּפּור ַהְּמַרֵּתק 
ּוֵמַהְּמָסִרים ַהִחּנּוִכִּיים ֶהָעְצָמִתִּיים ֶׁשּלֹו. ָלִראׁשֹוָנה 

ָהֲעִליָלה ַהִחּנּוִכית יֹוֵצאת ָלאֹור ְּבִעּבּוד ַמְתִאים 
ִליָלִדים, ְּבַמְתּכֶֹנת ֶׁשל ִאּיּוֵרי קֹוִמיְקס ַמְרִהיִבים. 

ְקִריָאה ְמַהָּנה ּומֹוִעיָלה,   

 הֹוָצַאת אֹורֹות.
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ִלְפֵני ְלַמְעָלה ֵמֶאֶלף ָׁשָנה, ִּבְנַמל ָהִעיר ַּבְגָדד ֶׁשְּבָבֶבל:

הֹו, ִהֵּנה ְיהּוִדים ַּבָּנֵמל. ֶאַּגׁש 
ֲאֵליֶהם, ָחה ָחה ָחה... ֵהם ֶּבַטח 
ַיְסִּכימּו ְלַׁשֵּלם ְמִחיר ְמֻפְלָּפל ַעל 

ַהְּסחֹוָרה ֶׁשִּלי!

ְלעֹוָלם ֹלא ֶאְׁשַּכח ֶאת 
ַהֶחֶסד ֶׁשַאָּתה, ַמְנִהיג 

ְיהּוֵדי ַּבְגָדד, ָעִׂשיָת ִעִּמי! 

ְוַאָּתה, רֹוֵפא ָהַאְרמֹון 
ֶׁשל ַׁשִּליט ַּבְגָדד, 
ָהִייָת ָׁשִליַח טֹוב 

ְלַרֵּפא אֹוִתי! 

ַסע ְלָׁשלֹום, 
ְיהּוִדי ָיָקר!

ִּתְהֶיה ָּבִריא!

ֵהי, ְיהּוִדים, 
ַחּכּו ֶרַגע!

ַחִּכים ִיְצָחק ֶאל-ָקארֹון, 
ְרֵאה ִמי ִנָּגׁש ֵאֵלינּו!

הּוא ׁשֹוֵדד ָים ְמֻסָּכן. ֹּבא, ַנֲעֶלה 
ַלֶּמְרָּכָבה ְוִנְסַּתֵּלק ֵמַהֶּׁשַטח ִלְפֵני 

ֶׁשהּוא ִיַּקח אֹוָתנּו ַּבֶּׁשִבי!
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אּוַלי הּוא ְמֻעְנָין 
ְלַהִּציַע ָלנּו ִלְפּדֹות 

ְׁשבּוִיים?

ְלַצֲעֵרנּו, ְיהּוִדים ַרִּבים 
ֶנְחָטִפים ִּביֵדי ׁשֹוְדִדים 

ְוֵיׁש ִלְפּדֹות אֹוָתם!

ָלָּמה ַאֶּתם ּבֹוְרִחים? ַרק ָרִציִתי 
ְלַהִּציַע ָלֶכם ְסחֹוָרה ְמֻׁשַּבַחת: 
ֲעָׂשָרה ְׁשבּוִיים ְיהּוִדִּיים ִּבְמִחיר 

ְמִציָאה ַמָּמׁש!

ֹקֶדם ִנְׁשַמע ַמהּו 
ְמִחיר ְמִציָאה.

ִּבְׁשִביְלֶכם ֶאֱעֶׂשה ְמִחיר טֹוב: ָצִעיר 
ַּבַעל ְׁשִריִרים ַיֲעֶלה ָלֶכם ַרק ֲעָׂשָרה 
ִּדיָנֵרי ָזָהב ְוִאּלּו ֶיֶלד ָקָטן ַרק ֲחִמִּׁשים 

ִּדיָנֵרי ֶּכֶסף. ִזיל ַהּזֹול, ָהא?

ָיָצאָת ִמַּדְעְּתָך? 
ְמִחיר ֻמְפָקע 

ָּכֶזה ִנְקָרא ֶאְצְלָך 
ְמִציָאה?

ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשְּבׁשּוק 
ָהֲעָבִדים ָהֶעֶבד ֶהָחָזק 
ְּביֹוֵתר ֹלא עֹוֶלה ֲאִפּלּו 

ֲחִצי ֵמַהְּסכּום ֶׁשִּבַּקְׁשָּת! 

אּוף... ַהְיהּוִדים ָהֵאּלּו ֲחָכִמים 
יֹוֵתר ִמֶּׁשָחַׁשְבִּתי, ַאְך ֵיׁש ִלי 

ַרְעיֹון ֵאיְך ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם...
ּבֹואּו ְוִתְראּו ֶאת 

ַהְּסחֹוָרה. ַאַחר ָּכְך ָּתִבינּו 
ֶׁשְּכַדאי ָלֶכם ְלַׁשֵּלם ֶאת 

ַהְּמִחיר!

אּוַלי זֹו ַמְלֹּכֶדת?
ָמה ַנֲעֶׂשה ִאם ַיְחִליט 

ַלְחֹטף ַּגם אֹוָתנּו?

ִאם ֹלא ִּתְרֶאה אֹוָתנּו 
ָׁשִבים ֵמֳאִנַּית ַהּׁשֹוְדִדים 
ַּבָּׁשָעה ַהְּקרֹוָבה, ַהְזֵעק 

ִמָּיד ֶאת ׁשֹוְמֵרי ַהָּנֵמל!

 ִּכְדָבְרָך, 
מהֲאדֹוִני!

וג
ד
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ְּבֶבֶטן ָהֳאִנָּיה:

ֵאּלּו ַאִחים 
ֶׁשָּלֶכם!

ַרְחָמנּות... ַהְלַואי 
ֶׁשּנּוַכל ִלְפּדֹות 

אֹוָתם! 

ִמַּנִין ַאֶּתם? ֵּכיַצד 
ְנַפְלֶּתם ִליֵדי 

ַהּׁשֹוְדִדים ָהֵאּלּו?

 אֹוי... ָּבַרְחנּו ֵמַאֶלְּכַסְנְדִרָּיה 
ֶׁשָּבּה ִהִּציקּו ָלנּו ַהּגֹוִיים ּוִבַּקְׁשנּו 

ָחה ָחה ָחה, ֵאילּו ְלַהִּגיַע ִלְסָפָרד, ַאְך ַּבֶּדֶרְך...
ָּדִגים ְׁשֵמִנים ַּדְגִּתי 

ַהַּפַעם...

ָהִייִתי ֹראׁש ַהְּקִהָּלה ְּבַאֶלְּכַסְנְּדִרָּיה 
ּוֵמַעָּתה ֶאֱהֹפְך ְלֶעֶבד. ֵאיִני ִמְתלֹוֵנן 

ָחִליָלה, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַהֹּכל ֵמִאּתֹו 
ִיְתָּבַרְך... ַאְך ְּבָמה ּתּוְכלּו ַלֲעזֹר ָלנּו?

ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו ָאֵכן ּכֹוֶאֶבת... ֲאַנְחנּו 
ִמְׁשּתֹוְקִקים ִלְפּדֹות ֶאְתֶכם, ַאִחים 
ְיָקִרים, ֲאָבל ַהַּסְחָטן ַהֶּזה ּדֹוֵרׁש 

ַּבֲעבּוְרֶכם ְמִחיר ֻמְפָרז...

ַהֲהָלָכה 
ִהיא ֶׁשֹּלא ּפֹוִדים 

ְׁשבּוִיים ֵמֵעֶבר ַלַּתְׁשלּום 
ָהָרִגיל, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלעֹוֵרר 
ַלּׁשֹוְדִדים ֶאת ַהֵּתָאבֹון 

ִלְׁשּבֹות עֹוד ָועֹוד ְיהּוִדים... 
ָאז ָמה ַנֲעֶׂשה?!

ִעְצרּו ִמָּיד, ָוֹלא 
– ַנְטִּביַע ֶאת 
ַהְּסִפיָנה!!!

מה
וג
ד
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ַהֶּצֶדק ִעָּמֶכם. ַוַּדאי 
ָהִייִתי רֹוֶצה ֶׁשְּתַׁשְחְררּו 
אֹוָתנּו, ַאְך ִאם ִּתָּכְנעּו 
ַלַּסְחָטנּות ֶׁשל ַהּׁשֹוֵדד 

ַהֶּזה, ִמי יֹוֵדַע ַּכָּמה 
ְיהּוִדים ִיְסְּבלּו ִמָּכְך! 

ֵאיזֹו ַּגְדלּות! ִמי 
ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל!

ַרק ֶאת ִּבִּתי ַהְּיתֹוָמה ִּדיָנה 
ִהְׁשַּתְּדלּו ְּבַבָּקָׁשה ִלְפּדֹות 

ְוִלְׁשמֹר ָעֶליָה. ֲאִני מּוָכן ִלְסּבֹל 
ָּכל ַעְבדּות ֶׁשָּבעֹוָלם, ָהִעָּקר 
ֶׁשֵאַדע ֶׁשִהיא ְּבָיַדִים ְיהּוִדּיֹות! 

ה' ַיֲעזֹר. ִנְרֶאה 
ָמה נּוַכל 
ַלֲעׂשֹות!

אּוַלי ְּבָכל ֹאֶפן 
ַּתְסִּכים ְלִהְתַּפֵּׁשר 

ְמָעט?

ַּגם ָּכְך ֵּתֵצא 
ֻמְרָוח ֵמָהֵעֶסק!

ֵאיִני מּוָכן ְלהֹוִריד ֵמַהְּסכּום ֲאִפּלּו 
ִּדיַנר ֶּכֶסף ֶאָחד. ִּתְהיּו ָּכאן ָמָחר 
ִעם ַהֶּכֶסף, ַאֶחֶרת ֶאְמֹּכר אֹוָתם 

ְּבּׁשּוק ָהֲעָבִדים ָּכאן!

ָמה ִיְהֶיה? ִלִּבי ִנְׁשָּבר 
ִמְּכֵאב, ִּבְמֻיָחד ַעל ַרב 

ִנִּסים ּוִבּתֹו ַהְּיתֹוָמה!

אּוַלי ִנְׁשַלח ְלׁשּוק 
ָהֲעָבִדים ְמַתְּוִכים 
ּגֹוִיים ְוֵהם ִיְקנּו ֶאת 
ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשבּוִיים 

ַהְיהּוִדים?

ֶזה ֶּבֱאֶמת ַרֲעיֹון ֻמְצָלח! ָּכָכה ַנְצִליַח 
ִלְפּדֹוָתם ִּבְמִחיר ָסִביר!

ִעם ַׁשַחר:ַּבַּלְיָלה:

ַהִאם ָנַהְגנּו ַּכּׁשּוָרה?

ִמי ָאַמר 
ֶׁשַהָּתְכִנית 

ַּתְצִליַח?

ָמה ַנֲעֶׂשה ִאם ָהֻאְמָלִלים ִיָּמְכרּו 
ְלמּוְסְלִמים ַאְכָזִרִּיים? 

אֹוי, ֹלא ִהְצַלְחִּתי ַלֲעֹצם ַעִין 
ָּכל ְׁשעֹות ַהַּלְיָלה ִמְּדָאָגה 
ִלְׁשלֹום ַאֵחינּו ַהְּׁשבּוִיים... 

ֲאַמֵהר ָּכֵעת ְלׁשּוק 
ָהֲעָבִדים. 

מה
וג
ד
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ְּבׁשּוק ָהֲעָבִדים ֶׁשל ַּבְגָדד:

 ֲעֵליֶכם ְלַחֵּפׂש ׁשֹוֵדד 
ָים ְמֻגָּׁשם ַהּלֹוֵבׁש ִּבְגֵדי 
עֹור ְוחֹוֵבׁש ּכֹוַבע ָאדֹם 

ְלֹראׁשֹו... 

ֵיׁש לֹו ַעְׂשרֹות ֲעָבִדים, ּוָבֶהם 
ֲעָׂשָרה ֲעָבִדים ְיהּוִדים, 
ֶׁשאֹוָתם ֲעֵליֶכם ִלְקנֹות. 

ְּבֵסֶדר 
ַנֲעֶׂשה ֹזאת ְּבָחְכָמה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲחׁשֹד ָּגמּור!

ְוַיְקִּפיץ ֶאת ְמִחיר ָהֲעָבִדים.

ַאָּתה ָיכֹול 
ִלְהיֹות ָרגּוַע!

ְלַאַחר ָׁשעֹות ְספּורֹות:

ֲעָבִדים ְּבִזיל 
ַהּזֹול!

ֲאדֹוִני, ַהִאם 
ִּתְרֶצה ֶעֶבד 

ָחֹסן?

ְרֵאה ֵאילּו 
ִׁשַּנִים 

ֲחָזקֹות, 
ַאַחת ַאַחת!

ְּבִדּיּוק ָּכֵעת ַאי!
ָהְיָתה ְצִריָכה ַהֵּׁשן 
ַהַּמְרִּגיָזה ַהֹּזאת 

ְלִהָּׁשֵבר ְוַלֲהרֹס ִלי 
ֶאת ַהִּפְרֹסֶמת!

ֲאַנְחנּו ִמְסּתֹוְבִבים ָּכאן 
ָׁשעֹות... ַהְּמֻבָּקׁש ֵאיֶנּנּו!

ַהּׁשּוק ְּכָבר ָמֵלא 
ְוָגדּוׁש ְוַרק ׁשֹוֵדד 

ַהָּים ֹלא הֹוִפיַע ִעם 
ַהְּסחֹוָרה ַהְיהּוִדית!

ַּדי, ִנְמָאס ִלי 
ְלׁשֹוֵטט ָּכאן. 
ֶאַּגׁש ְלַמר 
יֹוֵסף ַוֲאַדֵּוַח 
לֹו ֶׁשַהַּבְרָנׁש 

ֵאיֶנּנּו! 

מה
וג
ד


